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EG 1.4 L  FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală 

  

MĂSURA din SDL 4-M4.2.a/3A – Procesare locală – Sprijinpentru investiții în  

procesarea locală a produselor agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor 

 
 

                        
Denumire 
solicitant:__________________________________________________________________ 
 
 
Titlu proiect: 
_________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
Statut juridic 
solicitant:__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI 
 

 

Nr. 

Cr

t. 

Criterii de selecție Punctaj  

Metodologia de verificare  si documentele 
justificative in vederea punctării  
 
 
 
criteriilor de selectie 

1. Cooperativelor și grupurilor de producători - 

Proiecte de investiții promovate de cooperative 

sau grupuri de producători 

40 p Se va acorda punctaj pentru proiectele 

promovate de cooperative sau grupuri de 

producatori. 

Se vor verifica: 

Actele constitutive ale solicitantului pentru: 

-Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii 

nr.1/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare  -Cooperativa agricolă înfiinţată în 

baza Legii nr. 566/2004 cu modificările şi 

completările ulerioare. 

-Grupul de producatori 2. Solicitanţilor care, în urma investiţiei, se 

angajează să proceseze produse agricole locale 

de la cel puţin 5 fermieri din GAL Ţinutul 

Haiducilor - Proiecte care vizeaza procesarea de 

produse agricole locale de la cel puţin 5 fermieri 

din GAL Ţinutul Haiducilor 

10 p Se acorda punctaj solicitantilor care se 

angajează să proceseze produse agricole 

locale de la cel puţin 5 fermieri din GAL Ţinutul 

Haiducilor 

 

Se vor verifica 

Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 

 

3. 

 

 

 

3 

Solicitanților care derulează proiecte integrate prin 

care solicită finanțare pentru mai multe etape în 

lanțul de procesare - Proiecte prin care solicită 

finanțare pentru mai multe etape în lanțul de 

procesare. 

 

 

 

Max. 10 p. Se acorda punctaj pentru proiecte de investiţii 

care vizează crearea lanțurilor alimentare 

integrate, respectiv integrarea sistemelor de 

colectare*, condiționare (după caz), procesare, 

depozitare și comercializare. 

Criteriile 3.1 si 3.2 nu se cumuleaza 

3.1. Operațiuni    care    vizează    crearea    

lanțului alimentar   integrat respectiv colectare, 

procesare, depozitare și comercializare; 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în 

toate componentele lanțului alimentar. 

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții 

în componente ce completează integral lanțul 

alimentar (deja dețin una sau mai multe 

componente, iar prin proiect își propun realizarea a 

minim doua componente lipsă). 

Nu se punctează proiectele care își propun doar 

comercializare, chiar daca aceasta este 

componenta care închide lanțul alimentar. 

În cazul solicitanților care deja dețin toate 

componentele lanțului alimentar, proiectele care 

prevăd investiții de modernizare pentru același 

10 p Se vor verifica 

Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 



produs (produs existent) nu sunt punctate. 

Pentru procesare carne lanţul alimentar este format 

din următoarele verigi: abatorizare, procesare, 

depozitare și comercializare) 

3.2. Operațiuni care vizează crearea lanțul alimentar 

integrat 3 verigi din 4, respective oricare 3 din 

componentele: colectare, procesare, depozitare și 

comercializare 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau 

investiții de modernizare în componente din 

operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea 

sau comercializarea poate fi realizată prin 

intermediul membrilor OIPA recunoscute, acestea 

fiind servicii prestate către procesator, solicitantul 

(procesatorul) deținând controlul asupra produsului 

și condițiilor de colectare /comercializare (de 

exemplu: stabilirea prețului). 

Numărul membrilor OIPA prin intermediul cărora se 

desfășoară operațiunile ce completează lanțul 

alimentar nu este limitat. 

Operațiunea de colectare care completează lanțul 

alimentar menționat se va desfășura în proporție de 

100% prin intermediul membrilor OIPA. Operațiunea  

de  comercizalizare care   completează  lanțul  

alimentar menționat se va desfășura în proporție de 

minimum 50% prin intermediul membrilor OIPA. 

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții 

în componente ce completează integral lanțul 

alimentar (deja dețin una componenta, iar prin 

proiect își propun realizarea a minim doua 

componente lipsă). 

Nu se punctează proiectele care își propun doar 

comercializare, chiar daca aceasta este 

componenta care închide lanțul alimentar. 

În cazul solicitanților care deja dețin toate 

componentele lanțului alimentar, proiectele care 

prevăd investiții de modernizare pentru același 

produs (produs existent) nu sunt punctate. 

Pentru procesare carne lanţul alimentar este format 

din următoarele verigi: abatorizare, procesare, 

depozitare și comercializare) 

5 p Se vor verifica 

Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 



4  Solicitanţi care îşi desfăşoară activitatea în zona 

montană (indiferent dacă sunt certificaţi ca atare sau 

nu) - Proiecte care promovează investiții destinate 

produselor montane certificate sau necertificate.  

 

3 p. Se vor puncta proiectele depuse de solicitanți 

care vizează obținerea produselor alimentare 

care se regăsesc în Registrul național al 

produselor montane publicat pe site-ul 

ww.madr.ro. Proiectele care vizează obținerea 

produselor în curs de recunoaștere a dreptului de 

utilizare a mențiunii facultative de ”produs 

montan” vor fi punctate în condițiile respectării 

caietului de sarcini depus în vederea 

recunoașterii, a prezentării dovezii de depunere a 

acestuia la Direcția Agricolă Județeană  și a 

angajamentului că se va obține această 

mențiune de calitate până la ultima plată. 

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute 

trebuie să dețină mențiunea de calitate 

facultativă ”produs montan”, iar acesta trebuie 

să se regăsească în categoria produselor 

vândute, după finalizarea proiectului, conform 

previziunilor economice din cadrul Studiului de 

Fezabilitate. 

Se vor verifica  

Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 

5 Solicitanţi care derulează investiţii legate de 

agricultura ecologică (indiferent dacă sunt certificaţi 

ca atare sau nu) -Proiecte care promovează 

investiții destinate produselor ecologice certificate 

sau necertificate. 

 

3 p Se vor puncta proiectele care propun investiții 

pentru obținerea de produse ecologice conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare, produse care se vor 

regăsi în categoria produselor vândute, după 

finalizarea proiectului, conform previziunilor 

economice din cadrul Studiului de 

Fezabilitate.Cel puțin un produs obținut în urma 

procesării pe linia tehnologică deținută/propusă 

trebuie să fie ecologic. 

Se verifica 

Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 

6 Solicitanți care dispun de produse certificate în 

cadrul unei scheme de calitate europene - Proiecte 

de investiti care dispun de produse certificate în 

cadrul unei scheme de calitate europene. 

 

4 p  Se vor puncta Proiectele care vizează obținerea 

unor produse alimentare care sunt în  curs de 

înregistrare și recunoaștere la nivel european 

pentru înregistrarea denumirii de specialitate 

tradițională garantată (STG), vor fi punctate în 

condițiile respectării mențiunilor din caietul de 

sarcini depus în vederea recunoașterii, a 

înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul 

Calității Protejate Național (RSCPN) și a 

transmiterii documentației în vederea obținerii 

înregistrării și a protecției la nivel european.  

Se verifica Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 



7 Solicitanţii care au participat/participa la minim una 

din măsurile: 1–M1.1.a/1A “Țărani lideri”, 1–

M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative” şi/sau 3–

M3.1.a/3A “Scheme de calitate”; 

 

20 Adeverinta/ Angajament de finalizare/participare 

privind inscrierea/participarea la  una din 

măsurile: 1–M1.1.a/1A “Țărani lideri”, 1–

M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative” şi/sau 3–

M3.1.a/3A “Scheme de calitate”; 

 
8 Proiecte care prevăd dotarea cu tehnologii şi 

echipamente cu consum energetic redus, cu 

impact minim asupra mediului şi/sau care permit 

reciclarea unor materii prime 

Max  10 Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 

TOTAL 100 p.  

 
 
*Colectarea reprezintă aprovizionarea cu materie primă agricolă de bază direct de la producători, 

fără intervenţia în relaţia producător-solicitant a nici unui intermediar. 

 

**Comercializarea se poate realiza: 

- prin desfacerea produselor direct către consumatorul final (ex. magazin la poarta unității 

(investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare 

(doar  investiții  de  modernizare),  magazin  on-line  cu  distribuire  prin  logistică  proprie,    rulote 

/autorulote alimentare, automate alimentare –Toate aceste tipuri de comercializare reprezintă 

comercializarea directă; 

- prin vânzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedită prin 

intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct). Intermediarii pot fi: comercianții cu 

amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante, unități de procesare ulterioară 

înregistrate/autorizate, , ferme zootehnice etc.). Titulatura de intermediar poate fi deținută de una 

sau mai multe persoane juridice care îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de unic intermediar între 

producător şi consumator, cu care solicitantul are precontract /contract, comercializează aceste 

produse direct către consumatorii finali. 

În categoria „consumator final” intră și exploatațiile zootehnice care cumpără direct nutrețuri 

combinate produse de fabricile de profil, situație în care se vor prezenta precontracte/contracte  cu 

acești consumatori. 

*** Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la cea de membru al unei organizații membre OIPA 

Observatii  

- respectarea intocmai a criteriilor din fisa masurii  -vezi criteriul 3 din  tabel care are  in plus ,,sau sunt 

inscrisi,, 

- respectarea ordinii criterilor de selectie conform fisei masurii; 

- coloana ,,Metodologia de verificare  si documentele justificative in vederea punctării criteriilor de 

selectie,, fie se completeaza fie se elimina, daca se elimina imediat dupa tabel se descrie 

Metodologia de verificare  si documentele justificative in vederea punctării criteriilor de selectie. 

Atentie la documentele care trebuie prezentate pentru fiecare criteriu. 
 

Punctajul minim   

 Punctajul minim pentru această sub‐măsură este de   50  puncte. 


